ประกาศ กองอํานวยการน้ําแหงชาติ
ฉบับที่ 3๙/๒๕๖๕
เรื่อง เฝาระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากและน้ําทวมขัง

********************************************************************************************************

กองอํ านวยการน้ํ า แห งชาติ (กอนช.) ได ติ ด ตามสภาพอากาศ พบว า ในช ว งวั น ที่ 17 - 20
กันยายน ๒๕65 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหประเทศไทยมีฝนตกตอเนื่อง และ
มีฝ นตกหนั กบางแห งบริเวณภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต ทั้งนี้ กอนช. ไดประเมินวิเคราะหสถานการณน้ําดวยฝนคาดการณจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝาระวังสถานการณน้ํา
ในชวงวันที่ 17 – ๒1 กันยายน 2565 ดังนี้
1. เฝาระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลาก น้ําทวมขัง ดังนี้
1.1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (อําเภอเวียงแหง และอมกอย) จังหวัดแพร (อําเภอรองกวาง)
จังหวัดนาน (อําเภอบอเกลือ และปว) จังหวัดลําปาง (อําเภอเกาะคา เมืองลําปาง และแจหม) จังหวัดแพงเพชร
(อําเภอคลองลาน) จังหวัดตาก (อําเภอทาสองยาง พบพระ วังเจา แมสอด เมืองตาก อุมผาง และแมระมาด)
จังหวัดอุตรดิตถ (ฟากทา) จังหวัดพิษณุโลก (อําเภอนครไทย และชาติตระการ) จังหวัดเพชรบูรณ (อําเภอหลมสัก
เมืองเพชรบูรณ และวิเชียรบุรี)
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อําเภอวังสะพุง) จังหวัดบึงกาฬ (อําเภอโซพิสัย)
จังหวัดขอนแกน (อําเภอบานฝาง หนองเรือ พระยืน เมืองขอนแกน และมัญจาคีรี) จังหวัดกาฬสินธุ (อําเภอยางตลาด)
จังหวัดชัยภูมิ (อําเภอคอนสาร และหนองบัวแดง) จังหวัดอํานาจเจริญ (อําเภอชานุมาน และเสนางคนิคม)
จั งหวั ด อุบ ลราชธานี (อํ า เภอเขมราฐ พิ บู ล มั งสาหาร สว างวี ร ะวงศ เมื องอุ บ ลราชธานี และดอนมดแดง)
จังหวัดยโสธร (อําเภอมหาชนะชัย) จังหวัดศรีสะเกษ (อําเภอราษีไศล) จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอโนนไทย
เมืองนครราชสีมา และโนนสูง)
1.3 ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี (อําเภอสังขละบุรี) จังหวัดราชบุรี (อําเภอบานคา)
1.4 ภาคตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (อําเภอหัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี (อําเภอหนองหญาปลอง
และแกงกระจาน)
1.5 ภาคตะวั น ออก จั งหวั ด จั น ทบุ รี (อํ า เภอขลุ ง แหลมสิ งห ท าใหม เมื องจั น ทบุ รี และ
นายายอาม) จังหวัดตราด (อําเภอเกาะกูด คลองใหญ เมืองตราด เกาะชาง แหลมงอบ เขาสมิง)
2. เฝาระวังระดับน้ํ าเพิ่ มขึ้ นอยางฉั บพลัน และระดั บน้ํ าล น ตลิ่ ง บริเวณแมน้ําสายหลัก และ
ลํ า น้ํ า สาขา ของ แมน้ํ า แควนอ ย แมน้ํ า ปา สัก แมน้ํ า เจา พระยา แมน้ํ า ชี แมน้ํ า มูล แม น้ํ านครนายก
แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําบางปะกง แมน้ําระยอง แมน้ําจันทบุรี และแมน้ําตราด
3. เฝาระวังอ างเก็บน้ํ าขนาดใหญ ที่มีปริมาตรน้ํ าสูงกวาเกณฑ ปฏิบัติการเก็บกักน้ํ าสูงสุ ด
(Upper Rule Curve) 13 แห ง ได แก อางเก็บ น้ําแม งัด สมบูรณ ช ล จังหวัดเชี ยงใหมอางเก็ บน้ํ ากิ่วคอหมา
กิ่วลม และแมมอก จังหวัดลําปาง อางเก็บน้ําทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อางเก็บน้ํากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
อ างเก็ บน้ํ าอุ บลรั ตน จั งหวั ดขอนแก น อ างเก็ บน้ํ าลํ าตะคอง ลํ าพระเพลิ ง และมู ล บน จั งหวั ด นครราชสี ม า
อ างเก็ บ น้ํ าคลองสียั ด จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา อ างเก็ บ น้ํ าบางพระ จั งหวั ดชลบุ รี และอ างเก็ บน้ํ าหนองปลาไหล
จังหวัดระยอง รวมทั้งอางฯ ขนาดเล็กและขนาดกลางทีม่ ีปริมาตรน้ํามากกวารอยละ 80 และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เสี่ยงน้ําลนกระทบพื้นที่ดานทายน้ําทั่วประเทศ
ในการนี้…

-2ในการนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือ ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของโปรดดําเนินการ ดังนี้
๑. ติด ตามสภาพอากาศและสภาพน้ําอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้น ที่ ที่มีฝ นตกสะสมมากกว า
๙๐ มิลลิเมตร ในชวงเวลา ๒๔ ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําทวมขังอยูเปนประจํา
๒. ติ ด ตาม ตรวจสอบ ซ อ มแซม แนวคั น บริเวณริ ม แม น้ํ า และเร งกํ าจั ด สิ่ งกี ด ขวางทางน้ํ า
พรอมวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสม โดยปรับแผนระบายน้ําจากเขื่อนและประตูระบายน้ํา เพื่อพรองน้ํา
และบริหารพื้นที่ลมุ ต่ําใหเปนแกมลิงหนวงน้ํา เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ําที่จะไหลหลากมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง
3. เตรี ย มแผนรั บ สถานการณ น้ํ า หลาก เตรี ย มความพร อ มบุ ค ลากร เครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ
รวมถึงความพรอมของระบบสื่อสารสํารอง เพือ่ บูรณาการความพรอมใหความชวยเหลือไดทันที
4. ประชาสั ม พั น ธ ส ถานการณ น้ํ า และแจ ง เตื อ นล ว งหน า ให ป ระชาชนที่ ค าดว า จะได รั บ
ผลกระทบ เตรียมพรอมในการอพยพไดทันทวงทีหากเกิดสถานการณ
ประกาศ ณ วันที่

๑๔

กันยายน ๒๕65

(นายชยันต เมืองสง)
รองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
เลขานุการกองอํานวยการน้ําแหงชาติ
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